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Професійна Освіта 

 Диплом 
В 1975 році закінчив фізичний факультет

Львівського державного університету 
ім.І.Я.Франка. 

Отримав кваліфікацію – Фізик. Викладач фізики

 Диплом Кандидата Наук
В 1984 році закінчив очну аспірантуру 
фізичного факультету Московського 
державного університету імені 
М.В.Ломоносова і в 1986 році захистив 
кандидатську дисертацію.

 Атестат Доцента
В 1993 році одержав атестат доцента



Наукові здобутки

Маю понад 50 наукових праць, 

статтей в наукових журналах, тез 

на науково-практичних 

конференціях, навчальних 

посібників та методичних  

рекомендацій.

Зокрема за останні 5 років:

1. Шнёрко В.Н. Функциональная роль индексов в статистическо-экономическом анализе / Шнёрко В.Н.//Международный 

научный журнал.-2015-№7.-61-64

2. Шньорко В.М. Теорія імовірностей та математична статистика : курс лекцій.- В:ВКІ.2015.-140с.

3. Шньорко В.М. Теорія імовірностей та математична статистика :практикум.- В:ВКІ.2016.- 98с.

4. Шньорко В.М.Оптимізаційне моделювання:методичні вкзівки до виконання контрольних робіт.-В: Вінницький ННІ  

НУДПСУ.2017.-57с

5. Шньорко В.М.До методів прогнозування на підприємстві / зб.тез 3-ї міжнародної  науково-практичної конф.//Стратегії та 

інновації:актуальні управлінські стратегії .-Донецьк:ДНУТЕ.2018.с.555-558.

6. Шньорко В.М.,Бойко О.О. Організація митної логістики при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства / зб.тез 

3-ї міжнародної  науково-практичної конф.//Стратегії та інновації:актуальні управлінські стратегії .-Донецьк:ДНУТЕ.2018.с.22-24.

7. Шньорко В.М.Вища та прикладна  математика: посібник: .-В: Вінницький ННІ  НУДПСУ.2019.-107с



Наукові здобутки



Наукові здобутки

Наукова робота в основному 
присв’ячена застосуванням 
економіко-математичного 
моделювання та проблемам 
викладання в вищій школі.



 Науково-педагогічний стаж складає 40 років.

 Після закінчення аспірантури працював на викладацьких посадах у Вінницьких 

навчальних закладах. Зокрема значну частину своєї трудової діяльності працював 
на посадах:

1. Вінницький національний технічний університет - доцент

2. Вінницький національний аграрний університет - доцент

3. Вінницький державний педагогічний університет  - доцент

4. Університет сучасних знань – заступник директора, професор

5. Вінницький інститут МАУП – заступник директора, професор

6. Вінницький коледж КНУКІМ - директор

 До переходу в Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ працював 

завідувачем кафедри загальної підготовки Вінницького навчально-наукового 

інституту НУДФС України

Педагогічна діяльність



Підвищення кваліфікації
В листопаді-грудні 2019 р. проходив 
стажування у Вінницькому 
кооперативному інституті на кафедрі 
економічної  теорії фундаментальних та 
соціально-гуманітарних дисциплін

(  зав.каф. к.г.н.,доцент Шмагельська 
М.О.)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ 
ВКЛЮЧАВ  ознайомлення з методикою 
проведення лекцій, практичних занять, 
методикою контролю та самостійною 
роботою студентів. В результаті було 
оновлено зміст лекцій,оновлені методичні 
рекомендації до практичних занять і до  
самостійної роботи студентів.
Виконання індивідуального плану 
розглягуто на засіданні циклової комісії 
інформатики та математики (голова 
циклової комісії Космина О.Л.)


